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IDENTIFICAR, PROTEGER E VALORIZAR - PORQUÊ? 
 

A protecção dos nomes dos produtos agrícolas e agro-

alimentares tradicionais portugueses assume uma 

importância estratégica acrescida no mundo actual. 
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Para além das componentes culturais e históricas, os 

produtos agrícolas  e  agro-alimentares  com  

características  qualitativas  especiais  podem  ter   - e 

nalguns casos já têm - um papel relevante numa 

perspectiva de desenvolvimento rural, constituindo um 

elemento estruturante da nossa política agrícola. 

 

De facto, os produtos endógenos constituem recursos 

importantes das regiões desfavorecidas e dos modelos de 

agricultura extensivos aí existentes e, por vezes, 

predominantes.  

 

Se identificados, protegidos e valorizados constituem um 

trunfo importante para o mundo rural:  

 

*   impedindo o despovoamento das regiões menos 

favorecidas,  

 

*   potenciando e complementando os recursos 

existentes  

 

*   gerando postos de trabalho locais,  
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*   melhorando o fundo de fertilidade dos solos,  

 

*   preservando as condições ambientais naturais  

 

*   respeitando os ecossistemas existentes e a 

biodiversidade,  

 

*   garantindo a sobrevivência das gerações actuais e 

futuras. 

     

A ESTRATÉGIA       
 

Por outro lado, numa conjuntura mundial de acentuada e 

crescente liberalização e globalização dos mercados 

importa desenvolver e apoiar uma estratégia que conduza: 

 

 à identificação dos produtos tradicionais portugueses e 

à fixação das suas características e modos de produção 

particulares, 

 

 à valorização dos seus nomes e dos conceitos produtivos 

que lhes estão associados (protecção da natureza, 

genuinidade, origem conhecida, produtos naturais, 
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protecção do ambiente, sustentabilidade, “clean label”1, 

etc.),  

 

 ao reforço da competitividade dos produtos e das 

empresas portuguesas,  

 

 à melhoria da organização das fileiras agro-alimentares,  

 

 a uma maior participação dos produtores agrícolas de 

base na transformação e comercialização dos seus 

produtos, 

 

 a uma revalorização do papel dos Agrupamentos de 

Produtores na dinâmica produtiva e comercial. 

 

 

O empenho na valorização dos produtos agrícolas e agro-

alimentares  implicou, a nível europeu,  a criação de 

sistemas de apoio específico, dirigidos primordialmente 

aos produtores e suas associações e que visam: 

 

 
1 Formulação utilizada para designar os produtos sem aditivos  
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*  revalorização dos recursos humanos e materiais, 

locais e regionais;  

 

*  dignificação do espaço rural, 

 

*  preservação das condições ambientais; 

 

* modernização tecnológica, mantendo o  respeito pelas 

práticas tradicionais; 

 

*  aquisição de dimensão competitiva através da 

concentração da oferta;  

  

*  desenvolvimento de técnicas de comercialização 

apropriadas. 

 

 Por outro lado,  importa aproveitar as alterações que 

se verificam ao nível dos hábitos dos consumidores 

nacionais e estrangeiros  e que tendem a valorizar a 

qualidade, a origem, a tradicionalidade ou os modos 

particulares de produção de tais produtos.  

 

Neste sentido, deviam  ser apoiadas iniciativas tendentes: 
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* à procura ou à criação de mercados que apreciem e 

paguem a qualidade,  

 

*  à concentração da oferta, tornando mais rápida, mais 

económica e menos problemática a distribuição dos 

produtos  

 

* ao reforço da competitividade dos produtos e das 

empresas portuguesas,  

 

*   à melhoria da organização das fileiras agro-

alimentares,  

 
* a uma maior participação dos produtores agrícolas na 

transformação   e comercialização dos seus produtos. 

 

É neste quadro que o interesse manifestado por 

determinadas estruturas comerciais no que se refere aos 

produtos tradicionais se insere e pode ser bem vindo. 

 

Sendo logicamente interessante, porque valoriza produtos 

e distingue produtores, esta iniciativa também tem que ter 
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um enquadramento bem definido, ou seja, a identificação 

de produtos e produtores não pode conduzir: 

 

- a isolá-los do seu Agrupamento ou do seu saber fazer 

tradicional, e ou  

 

- a eliminar o seu nome ou o da sua empresa do rótulo com 

que se apresenta no mercado, impedindo o consumidor de 

o identificar e atirando o produtor para um anonimato 

fatal, escondido sob a capa de uma qualquer marca da 

grande distribuição, e ou  

 

- a transferir para a grande distribuição a mais valia gerada 

pela diferenciação dos produtos e pela apreciação dos 

consumidores, e ou 

 

- a proporcionar uma apropriação indevida dos nomes, dos 

conceitos ou mesmo das marcas dos produtores pela 

grande distribuição. 

 

Um produtor isolado do seu grupo ou da sua região de 

produção tende a alterar as suas condições tradicionais e 

a enveredar por modos  alternativos, porventura mais 
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interessantes, a curto prazo, quando encarado apenas o 

ponto de vista económico. 

 

Só que esta condição é recorrente, isto é, foi nesta base 

que começaram a produzir-se os produtos de grande 

consumo e se deu início à globalização. 

 

Mais uma vez, portanto, se julga do maior interesse a 

procura do justo equilíbrio entre: 

 

 os interesses comerciais – que procuram “novos” 

produtos tradicionais e pretendem quantidades 

relativamente importantes; 

 

 os interesses dos produtores, que pretendem atingir 

novos mercados, mas que não podem sacrificar a qualidade 

- que lhes garantirá o futuro – às quantidades e alterações 

solicitados no presente; 

 

 os interesses dos consumidores –que pretendem ter, de 

forma acessível e a preço razoável, produtos genuínos, 

diferentes e com qualidade garantida.   
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No justo equilíbrio entre estes  3 interesses, jogar-se-á 

grande parte do futuro do mundo rural em Portugal e dos 

Produtos Tradicionais Portugueses.   

 

QUALIFICAR, COMO?  
 

Para QUALIFICAR os seus produtos, valorizá-los e até 

mesmo proteger os NOMES dos produtos contra os abusos, 

os produtores ou os transformadores, sozinhos ou 

agrupados,  dispõem de vários instrumentos úteis, 

designadamente: 

 

- o registo da sua marca2 e a respectiva protecção no 

mercado (útil para os produtores ou os transformadores 

isolados)  

 

- o registo de uma marca de associação3 e a respectiva 

protecção no mercado (útil para os produtores ou os 

 
2 O registo da marca é feito no INPI ( https://inpi.justica.gov.pt/Servicos ) 
3 O registo da marca de associação é feito no INPI ( https://inpi.justica.gov.pt/Servicos ) 
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transformadores agrupados, já que o uso da marca só pode 

ser feito pelos membros do Agrupamento)  

 

- o uso de uma marca de associação já registada e com 

regras de uso4 e de controlo já em vigor – marca 

ÉQUALIFICADO5 (útil para os produtores ou os 

transformadores isolados ou agrupados, já que é de uso 

exclusivo para os membros da QUALIFICA/oriGIn Portugal 

ou dos membros dos Agrupamentos membros da mesma 

Associação)  

 

 

 

- o uso de um nome reconhecido como Especialidade 

Tradicional Garantida6, ao abrigo do Regulamento UE 

 
4 Ver em https://qualificaportugal.pt/area-tecnica/criterios-para-qualificacao/  e https://qualificaportugal.pt/wp-
content/uploads/2017/12/CQ-15-Regras-uso-da-MCA-Produtos-Trad-4-29122017.pdf 
 
5 Registada no INPI - MARCA COLECTIVA DE ASSOCIAÇÃO Nº 561098 
6 O registo é feito pela Comissão Europeia, depois de o pedido passar por uma fase nacional, junto do Ministério da 
Agricultura – actualmente nas Direcção Regionais de Agricultura e Pescas / DGADR  
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1151/2012,  útil para os produtores ou os transformadores 

isolados ou agrupados, já que depois de registado, o nome 

pode ser usado por qualquer operador, nacional ou 

estrangeiro, no território da UE ou fora dele, sendo 

condições necessárias respeitar o respectivo Caderno de 

Especificações e estar submetido a controlo oficial, nos 

termos previstos pelo regulamento referido)  

 

 

- o uso de uma IGP ou de uma DOP, ao abrigo do Código da 

Propriedade Industrial7, no caso dos produtos que não 

estejam cobertos por legislação comunitária ( ou seja, para 

produtos que não sejam vinhos, bebidas espirituosas nem 

produtos agrícolas ou agro-alimentares em geral) útil  para 

os produtores ou os transformadores isolados ou 

agrupados já que depois de registado, o nome pode ser 

 
7 O registo é feito no INPI ( https://inpi.justica.gov.pt/Servicos ) 
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usado por qualquer produtor ou transformador 

estabelecido na área geográfica delimitada;  

 

- o uso de uma DOP ou de uma IGP8, ao abrigo do 

Regulamento UE 1151/2012,  útil para os produtores ou os 

transformadores isolados ou agrupados, já que depois de 

registado, o nome pode ser usado por qualquer produtor 

ou transformador estabelecido na área geográfica 

delimitada9, sendo condições necessárias respeitar o 

respectivo Caderno de Especificações e estar submetido a 

controlo oficial, nos termos previstos pelo regulamento 

referido) 

 

 

 
8 O registo é feito pela Comissão Europeia, depois de o pedido passar por uma fase nacional, junto do Ministério da 
Agricultura – actualmente no IVV  e nas Direcção Regionais de Agricultura e Pescas / DGADR  
9 Nalguns casos o nome também pode ser usado por outros operadores (cortadores, acondicionadores, embaladores, 
etc.) que exerçam a sua actividade fora da área geográfica, sendo condições necessárias respeitar o respectivo 
Caderno de Especificações e estar submetido a controlo oficial, nos termos previstos pelo regulamento 1151/2012 


